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NÁZEV: 
 

Hodnocení ředitelky PO Kultura za rok 2019 dle pravidel 
 

 

ANOTACE: 
 
PO Kultura předkládá radě města hodnocení ředitelky PO Kultura za rok 2019 dle pravidel 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
 

• Rada města po projednání bere na vědomí hodnocení ředitelky PO Kultura za rok 
2019 dle přílohy 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu a 
marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
 

Předkládá: 
 

 
 

Mater iá l  bez osobních údajů  



Název materiálu: Hodnocení ředitelky PO Kultura za rok 2019 dle pravidel 

Počet stran: 1 

Počet příloh: 1 

Popis 

Dle pravidel výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich 
hodnocení předkládám v příloze č. 1 taktický plán činností, který definuje plnění cílů za rok 
2019 a kroky k jejich naplnění. Stanovení cílů proběhlo ve spolupráci s garantem organizace. 

Geneze případu 

• 28. 1. 2019, RM č. 7 usn. čj. 90/2019/PO Kultura – Rada města schvaluje stanovené 
cíle dle přílohy č. 1

• 27. 1. 2020, RM č. 34 usn. čj. 528/2020/TAJ – Rada města schvaluje Pravidla výkonu 
funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení

• 24. 2. 2020, RM č. 36 usn. Čj. 550/2020/PO Kultura – Rada města bere na vědomí 
plnění ročního taktického plánu PO Kultura za rok 2019 

Varianty návrhu usnesení 

• RM po projednání bere na vědomí hodnocení ředitelky PO Kultura za rok 2019 dle
přílohy

Doporučení předkladatele 

Předkladatel doporučuje materiál ke schválení. 

Stanoviska  

Materiál projednán s garantem organizace a doporučen ke schválení: 

•



Neškolská příspěvková organizace - PO Kultura
Cíl (musí být relevantní k vizi a strategii) stav opatření stav HODNOCENÍ

Kategorie 2019 k 31.12.2019 kategorie
Lidé Systém zjišťování spokojenosti zaměstnanců ANO ANO

Systém hodnocení a rozvoje zaměstnanců ANO všichni zaměstnanci se účastní školení dle svého profesního zařazení ANO
Povinná (odborná) školení - zahrnuto pod rozvojem účetní - školení různých zaměření

Rozvojová (soft skills) - zahrnuto pod rozvojem

dramaturgie i dětská- účast na burze divadel, pravidelné návštěvy nově 
uváděných představení mnohokrát ročně dle nabídky divadel a časových 
možností zaměstnanců
pokladní - rozšíření platebních možností
výstavnictví - návštěvy jiných galerií a umělců

kino - pravidelná účast na setkání APK, přehlídkách distributorů a dvoudenní  
akce Cinema Czech Praha - seznámení se s novými technologiemi, nabídkou 
filmů, směřování kin, informace ze zahraničí
možnost individuálního vzdělávání zaměstnanců - má ale za následek 
odchod zaměstnanců (2 technici rok 2019), možnost angličtiny a rozšíření 
kvalifikace elektrikář

Kvalita Finanční řízení
Plnění finančního plánu ANO roční tabulka hospodaření ANO

Měření spokojenosti klientů
ANO

www.dkzdar.cz - kniha návštěv - možnost vyjádření veřejnosti, seznam 
vyjádření Příloha č. 1 ANO

dětské - vyjádření učitelů i dětí viz zveřejnění www. dkzdar.cz
Vize organizace a strategický plán rozvoje ANO na www.dkzdar.cz - o nás ANO

Služby Nové služby/aktivity v r. 2019
Intenzivní propagace kulturních pořadů, spolupráce se Zámkem 
Žďár

ANO
vzájemná propagace kulturních pořadů

ANO

Propagace akcí Kultura Žďár v kině NE fiančně nárčnější akce propagace pomocí reklamy před projekcí filmů ANO

Navýšení kapacity na indorové i venkovní akce NE
zakoupeno 50 univerzálních židlí s možností využití ve venkovním prostředí  
např. letní kino

ANO

Údržba a rozšíření programu kina ANO
zařazení  akce "Půlnoční předpremiéra" a "Film na slepo" do programové 
nabídky Kina Vysočiny, "Sobota s…", Akce pro … ženy…

ANO

Reklama v kině pro podnikatelské subjekty NE
možnost uveřejnění reklamy před projekcí filmů - v omezeném počtu - a tím 
vylepšení hospodaření kina (DELL)

ANO

Zapojení do elektornického informačního programu Smart City NE
do projektu jsme se přihlásili, poskytli požadované prvotní informace, nyní 
čekáme na další postup ze strany zřizovatele

NE

pravidelné porady za účasti všech zaměstnanců včetně provozu, červen 2019 
- individuální setkání s každým zaměstnancem, soupis připomínek a zlepšení, 
jejich řešení průběžně, dokončeno do 31. 12. 2019, k nahlédnutí u 
personálních materiálů



Údržba okolí Kina Vysočina NE
částečné odstranění přerostlých a starých dřevin, oslovení krajinářky a 
příslib nového osázení okolí, návaznost na revitalizaci celého prostoru 
Stalingradu, čeká se na návrh architektů

částečně

Zavedení nového systému pro předplatitele NE
zakoupení nového modulu, naplnění databáze, zahájeno leden 2020, rychlá 
komunikace při změně programu, evidence předplatitelů bez abonentních 
kartiček, které předplatitelé velmi často ztráceli

ANO

Propojení společenských akcí s dalšími subjekty NE
Snaha o propojení subjektů v rámci kulturních akcí a tím snížení nákladů a 
rozšíření potencionální návštěvnosti - Jiřinkový bál - Kultura Žďár, Active 
SVČ, Kovo Koukola, Žďárský průvodce

ANO

Nový zvuk v Městském divadlo NE zakoupení nového zvuku v hodnotě 80 tis. Kč z rozpočtu organizace ANO

Galerie Stará Radnice NE zakoupení 10 ks nových soklů v hodnotě 40 tis. Kč z rozpočtu organizace ANO

Účast v projektu zaměstnávání odsouzených ANO
zaměstnávání odsouzených, možnost vykonat trest formou práce v PO 
Kultura - trvá, zaměstnávání osob dlouhodbě vedených na ÚP

ANO

Propagace žďárské kultury nad rámec okresu ANO

Ředitelka PO byla v roce 2019 oslovena zástupci města  Veselí nad Moravou 
v souvislosti s tvorbou nového kulturního centra města. Ředitelka PO byla 
požádána zástupci Nového Města n/M. o účast v komisi pro posouzení 
vhodného uchače na post ředitele tamní kulturní organizace viz příloha 

ANO

Klíčové investice:

Modernizace interéru kavárna Krystal ANO

v roce 2018 zpracovány ve spolupráci s designovou školou Helenín 2 studie 
nového interiéru kavárny, představeny zástupcům březen 2018, ve 
spolupráci s městským architektem vybrána vhodná studie, materiál zařazen 
do rozpočtu 2019 včetně součinnosti rezervního fondu organizace Kultura 
PO,realizace červen/červenec 2019, fianančí podíl organizace 600 tis. Kč

ANO

Oprava zkušebny hudeb DK ANO
dezolátní stav, nové akustické obložení, koberec, rozšířená dodávka tepla, 
nové vybavení - židle, promítací plátno, šatna, realizace leden 2019, finanční 
podíl organizace 300 tis. Kč

ANO

Oprava sociálního příslušenství Zrcadlového sálu - 2. podlaží DK ANO
morální opotřebení sociálního zázemí tanečního sálu, realizace jaro 
2019,finanční podíl organiazce 200 tis. Kč

ANO

Modernizace kina Vysočina- zvuk, plátno ANO

2. etapa modernizace, úspěšná žádost o finanční podporu z Fondu 
kinematografie 2018 - 150 tis, na plátno Harkness Perlux HiWhite 180, 
finanční prostředky již obdrženy, rozšíření DCI technologie o prostorový zvuk 
Dolby Atmos, realizace červenec a srpen 2019

ANO

Oprava sociálního zařízení Městkého divadla - Fit Remedy ANO realizace jaro 2019 ANO

Rekonstrukce vzduchotechniky sál DK NE
požadavek do rozpočtu zřizovatele, aktivní spolupráce při hledání a tvorbě 
podpory z fondů, leden 2020 podána žádost

NE

Oprava mramorových kaskád před DK NE oprava závisí na finančních možnostech majitele budovy NE



Finance

Snížení nákladů/úspory ANO

pravidelné měsíční sledování spotřeb a reakce na výkyvy, průběžná
aktualizace cen kulturních akci dle přímých nákladů dodavatelů - kontrola
dle smluv, pravidelná aktualizace cen dlouhodbých podnájmů dle cen energií
a roční inflace - uvedeno v dodatcích smlouv

ANO

Hospodářský výsledek (kladný) ANO 7 tis. Kč ANO

Počet žádostí/přidělené dotace, dary od třetích stran 
(kraj/ČR/EU/ sponzoři)

ANO

 
 
 

ANO

Dodržení příspěvku zřizovatele při stávajícím rozsahu činností ANO 4.164 tis. Kč ANO

Marketing Počet článků/inzerátů v novinách 
Minimálně 4x Žďárský zpravodaj, 4x jiné

ANO odkaz viz www.dkzdar.cz - O nás - napsali o nás… ANO

Prezentace PO na různých akcích: Minimálně 3x
ANO

výlepní plochy, billboardy Hor.džbánek, rádio Region, Beat, Country - 
Hor.džbánek, koncerty, výstavy, Festival vzdělávání, Festival dechových 
hudeb, Horácký džbánek 

ANO

Spolupráce Spolupráce se zřizovatelem PO (subjektivní)
CELKEM 0

0%


	
	PO Kultura




